Tartu Descartes’i Kooli hoolekogu koosolek 27. nov 2019
Koosolekust võtsid osa:
Kristi Aavakivi – linna esindaja
Greta-Eva Kalberg – õpenõukogu esindaja
Tiina Terasmaa – õppenõukogu esindaja
Kerttu Lisette Kadajane – õpilaste esindaja
Marit Samrjakova – õpilaste esindaja
Anne-Ly Randoja – vanemate esindaja
Anne Ots – vanemate esindaja
Piia Kanep – vanemate esindaja
Aleksandr Udatšnõi – vanemate esindaja
Kristjan Karis – vanemate esindaja
Eva-Maria Riso – vanemate esindaja
Puudusid:
Meelis Sõukand – vanemate esindaja
Eleri Vall – vanemate esindaja
Heiki Tomann – vanemate esindaja
Selgitusi andis TDK direktor Jaan Reinson
Koosoleku päevakord
1. Hoolekogu töö käivitamine (sh esimehe, ase-esimehe ja protokollija valimine)
Hoolekogu esimeheks valiti kõigi kohalolnute poolthäältega Kristjan Karis, ase-esimeheks
Anne-Ly Randoja (kõik poolt), protokollijaks Eva-Maria Riso (kõik poolt).
2.

Arvamuse avaldamine kooli 2020. a eelarve eelnõu kohta.
1. Hoolekogu liikmetel oli eelnevalt võimalus tutvuda kooli 2020. a eelarve eelnõuga ja
direktoripoolsete selgitustega:
TDK 2020. a. eelarve eelnõus on rahalised vahendid kajastatud ainult selles osas, mis
tuleb otse Tartu linna eelarvest. Riigi eelarve kaudu laekuvatest vahenditest on
kajastatud tugispetsialistide töötasud. Tartu linna 2020.a. eelarve eelnõus on TDK
eelarve mahuks hetkel 460 492 eurot. Koos riigieelarve kaudu lisanduvate
vahenditega (õpetajate ja koolijuhtide personalikulud, koolituskulud ka kulud
õppevahenditele) on kooli eelarve eeldatav kogumaht ligikaudu 1 360 000 eurot
(2019. a. 1 300 000).
Eelarvest lähtuvalt kehtestatakse palgamäärad ja alampalgad. Kommunaalkuludest
moodustab suurima osa küttekulu. Kommunaalkulude kokkuhoidmisel jääb 75%
säästetud summast koolile.
Enne riigieelarve vastuvõtmist ei ole teada ka otse riigilt saadava toetuse suurus.
Riigieelarvest kaetakse kulu õppevahenditele.
Eelnõu osas esitati järgmisi küsimusi, vastas direktor Jaan Reinson (JR).
Kristjan Karis: Remondifond kasvab, mida ette võetakse?
JR: hoiame õppekeskkonna taset, remonditakse õppeklasse. Plaanis on koolimaja põhjalik
remont, seepärast suuremaid ümberehitusi ette võeta, tehakse hädavajalikud tööd. Kool

sai mööblit remondis olevalt Annelinna Gümnaasiumilt. HITSA kaudu saadi süle- ja
tahvelarvuteid.
Anne Ots: millisest allikast rahastatakse kooli kööki ja sööklat?
JR: Toitlustaja maksab söökla kommunaalkulud, köögitehnika kuulub linnale.
Kristi Aavakivi: kui suures osas saab arvestada kooli omatuluga?
JR: Renditulu aastas on ca 8000 eurot, mis läheb näiteks õpilasürituste kulude katteks
(laagrid, koolitused, võistlused, liikluskasvatus jne). Omavahendid kanduvad edasi
järgmisse aastasse, eelarve raha mitte.
Greta-Eva Kalberg: kas eksisteerib veel annetusfond (TDL Sõprade Selts) kooli
toetuseks?
JR: endisel kujul enam mitte. Annetusi saab teha läbi Kultuurkapital nõukogu või koguda
Haridusosakonna kontodele.
Otsus: hoolekogu võttis teadmiseks kooli eelarve eelnõu 2020. aastaks
3. Hoolekogu tööplaani koostamine.
2020.a märtsi alguseks täiendada kooli kodukorda, eelkõige turvanõuete osas. Hoolekogu
peab kinnitama muudatuste eelnõu.
Kristi Aavakivi: Koolidel peab olema hädaolukorra plaan (elektrikatkestus,
loodusõnnetused jne). Kooli arengukava saab 2020. a läbi, tuleb koostada uus, soovitavalt
perioodiline arengukava. 2020. a mais tuleb uue arengukava versioon esitada
Linnavalitsusele.
Hoolekogu tutvub 2019. a majandusaruande ja eelarve täitmisega.
Hoolekogu koosolekud on planeeritud märtsi-, mai- ja septembrikuusse, üks koosolek
toimub elektrooniliselt.
Hoolekogu võttis vastu tööplaani 2019/2020 õppeaastaks
4. Kohal algatatud küsimused.
Greta-Eva Kalberg: kas hoolekogule saab saata üldist heaolu puudutavaid küsimusi?
Hoolekogu seisukoht: saab.
Aleksandr Udatšnõi: endiselt on probleemiks alkoholi tarvitamine kooli kõrval tiigi
ümber haljasalal, kus toimuvad ka kehalise kasvatuse tunnid. Tiigi ümbrus pole aga kooli
territoorium.
Protokolli koostas Eva-Maria Riso

